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Návrh  

na vyjadrenie deklaratívnej podpory rámcovému rozpočtu pre kandidatúru mesta Trenčín na Európske 

hlavné mesto kultúry 2026. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:      Návrh na uznesenie:  
Patrik Žák, B.S.B.A.     Na samostatnej prílohe  

Druhý zástupca primátora 

      

 

 

  

 

 

  

 

Spracoval:  

 

Patrik Žák, B.S.B.A. 

Druhý zástupca primátora 

  

 

 

 

 

 

     

    

V Trenčíne, 16.11.2020 

 

 



 

 

Dôvodová správa : 
 

Na základe rozhodnutí EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 445/2014/EÚ zo 16. apríla 2014, ktorým 

sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 a ktorým sa zrušuje 

rozhodnutie č. 1622/2006/ES a rozhodnutia č. 2017/1545 z 13. septembra 2017, ktorým sa mení rozhodnutie č. 

445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 

sú pre rok 2026 vybrané dve členské krajiny EÚ, Slovensko a Fínsko, z ktorých po jednom meste bude môcť 

hosťovať titul Európskeho hlavného mesta kultúry, ďalej len EHMK. Na základe tohto rozhodnutia vyhlásilo 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky otvorenú výzvu pre Slovenské mestá na uchádzanie sa o titul EHMK 

2026. 

 

Termín na podávanie prihlášok v EHMK 2026 je stanovený Ministerstvom kultúry SR ako RO/Riadiacim 

orgánom na 15.12.2020.  

 

Projektový tím pre prípravu kandidatúry Trenčín 2026 vytvoril v spolupráci s partnermi a spolupracovníkmi 

program pre rok získania potenciálneho titulu (2026), plán investícii do kultúrnej, spoločenskej, vzdelávacej 

a komunitnej infraštruktúry a program na prípravné obdobie na roky 2022 – 2025 s prihliadnutím na 

udržateľnosť projektu v roku 2027 a ďalej. Orgány krajského zastupiteľstva Trenčianskeho Samosprávneho 

Kraja a mestského zastupiteľstva mesta Trenčianske Teplice prejavili formálnu podporu a záujem o spoluprácu 

na projekte EHMK 2026.  

 

Súčasťou podkladov, ktoré musí prípravný tím pripraviť je aj rámcový rozpočet na operatívne a kapitálové 

výdavky na roky 2022–2027. Tento rozpočet bude posudzovaný spolu s kultúrnym programom. 

 

Vyhodnotenie prvého kola plánuje Ministerstvo kultúry SR vykonať najneskôr do februára 2021. Po 

vyhodnotení bude jasné či mesto Trenčín postupuje do druhého hodnotiaceho kola. Predpokladaná uzávierka 

druhého kola je zima 2021 s finálnym vyhodnotením v prvých mesiacoch roku 2022. 

 

Dňa 22. septembra 2020 pani ministerka kultúry Natália Milanová deklarovala na sociálnych sieťach 

Ministerstva kultúry SR finančný príspevok na realizovanie projektu EHMK 2026 pre víťazné mesto vo výške 

40 miliónov eur. 

 

Operatívne výdavky projektu sú podľa požadovanej formy projektu rozdelené do troch kategórii – manažment 

projektu (mzdové a bežné výdavky), programové výdavky (podujatia, výdavky spojené s kultúrou), 

marketingové výdavky. 

 

Kapitálové výdavky predstavujú investície na území mesta, ktoré pomôžu k realizácii kultúrno - spoločenských 

projektov a podujatí. Nejedná sa výlučne o investície Mesta Trenčín, ale aj iných subjektov (TSK, TN UNI, 

ASTN) ktoré plánujú investovať v nasledujúcich rokoch do rôzneho typu infraštruktúry v meste. 

 

Príkladom kapitálových výdavkov sú dlhodobo pripravované a avizované investície spojené s projektom Trenčín 

si TY, rekonštrukcia starého železničného mosta na promenádny most, revitalizácia Hviezdoslavovej ulice, 

revitalizácia Palackého ulice, revitalizácia ulice 1. mája, rekonštrukcie kultúrnych centier v meste, revitalizácie 

vnútroblokov, investície do lepšieho sprístupnenia rieky Váh pre verejnosť, futbalový štadión AS Trenčín, 

pripravovaná hokejová akadémia TSK, rekonštrukcia interiéru Židovskej synagógy, KKC Hviezda, 

Kontajnerové divadlo, nová budova vedľa KKC Hviezda ktorá má slúžiť ako ďalší kultúrno umelecký priestor –

 Hviezdodvor, komunitné centrum v Záblatí, pripravovaná rekonštrukcia internátu TSK na Inoveckej ulici na 

komunitné centrum v spojitosti s deinštitucionalizáciou DSS Adamovské Kochanovce, pripravovaný Inovačný 

HUB TN UNI, a ďalšie investície, ktoré sa v meste Trenčín dlhodobo pripravujú. 

 

Cieľom kapitálového rozpočtu je demonštrovať hodnotiacej komisii, že Trenčín má kapacity pre uskutočnenie 

podujatí a zároveň schopnosť realizovať investície, ktoré budú prospešné pre rozvoj a podporu 

kultúry, občianskeho života a turizmu v meste. Je vysoký predpoklad, že mesto Trenčín bude spomenuté 

investície realizovať vo veľkej miere i bez získania dotácie štátu na podporu EHMK, nakoľko je miera investícii 

v Trenčíne v posledných rokoch vysoká. 

 



 

 

 

Rozdelenie financovania výdavkov mestom Trenčín na realizáciu EHMK 2026 (roky 2022 – 2027) 

operatívne výdavky EHMK 2 000 000 € 

kapitálové výdavky EHMK 12 084 150 € 

spolu výdavky mesta Trenčín na EHMK 14 084 150 € 

 

Rozdelenie výdavkov na operatívne a kapitálové výdavky na realizáciu EHMK 2026 (roky 2022 – 2027) 

EÚ 20 928 550 € 18,4 % 

štát dotácia EHMK 40 000 000 € 35,2 % 

štát ostatné dotácie 11 648 300 € 10,2 % 

mesto 14 084 150 € 12,4 % 

región 12 705 000 € 11,2 % 

súkromný sektor 13 530 000 € 11,9 % 

iné príjmy 800 000 € 0,7 % 

spolu 113 696 000 €  

 

 
 

Návrh uznesenia:  
 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

s ch v a ľ u j e  
 

vyjadrenie deklaratívnej podpory rámcovému rozpočtu pre kandidatúru mesta Trenčín na Európske hlavné mesto 

kultúry 2026 v prípade, že mesto Trenčín bude úspešné v druhom kole EHMK a titul získa.  


